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ERHVERVSMINISTERIET 

 

Orientering om fokusområder for 2019 i regnskabskontrollen 
med de børsnoterede virksomheder 
 
Erhvervsstyrelsen forestår kontrollen af års- og delårsrapporter fra de 
børsnoterede virksomheder, som er omfattet af årsregnskabsloven.  
 
Formålet med regnskabskontrollen er at medvirke til at sikre overholdel-
sen af kravene i IFRS og årsregnskabsloven m.v. samt generelt at med-
virke til at sikre en høj kvalitet af regnskabsrapporteringen. Målene op-
nås gennem den løbende kontrol samt gennem dialog og information. 
 
Styrelsen ønsker at orientere om ESMA’s fokusområder for 2019, da 
disse igen i år vil indgå i Erhvervsstyrelsens planlægning af regnskabs-
kontrollen i 2019.  
 
ESMA’s fokusområder  
Den europæiske regnskabskontrol koordineres af ESMA1 . For styrelsens 
vedkommende indebærer det, at vi er forpligtet til at deltage i arbejdet i 
EECS2, som står for den praktiske koordinering af kontrollen.  
 
Vi har her en pligt til at forelægge sager af principiel karakter, inden vi 
træffer afgørelse. Endvidere er vi forpligtet til at informere om vores af-
gørelser og kontrollen i det hele taget. Denne pligt følger af ESMA’s ret-
ningslinjer for regnskabskontrollen.  
 
Hvert år drøftes i EECS hvilke fælles områder, som de europæiske tilsyns-
myndigheder skal indarbejde i deres kontrolaktiviteter for det kommende 
år. ESMA har den 26. oktober 2018 udmeldt en række prioriteter (fokus-
områder) for kontrollen af årsrapporterne3 for 2018. Disse fokusområder 
vil indgå i Erhvervsstyrelsens planlægning af regnskabskontrollen i 2019. 

                                                      
1 European Securities and Markets Authority 
2 European Enforcers Coordination Session. En undergruppe i ESMA, som er nedsat 

med henblik på at skabe en ensartet håndhævelse af IFRS inden for EU 
3 Dokumentet kan ses i sin helhed her: https://www.esma.europa.eu/sites/default/fi-

les/library/esma32-63-503_esma_european_common_enforcement_priorities_2018.pdf 
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De udvalgte fokusområder er følgende: 
 

 Forhold relateret til anvendelse af IFRS 15. Herunder fremhæves 
det, at virksomhederne især skal have fokus på  

o identifikation og opfyldelse af leveringsforpligtelser,  
o vurdering af om virksomheden er agent eller principal,  
o opdeling af omsætningen og  
o oplysninger om de af virksomheden foretagne væsentlige 

vurderinger i forhold til indregning af omsætning. 
 Forhold relateret til anvendelsen af IFRS 9. Herunder fremhæves, 

at ikke-finansielle virksomheder skal være opmærksomme på, at 
den nye nedskrivningsmodel med visse simplifikationer ligeledes 
skal anvendes på tilgodehavender. 

 Oplysninger om den forventede effekt af IFRS 16. Det forventes, 
at virksomhederne giver virksomhedsspecifikke oplysninger om 
overgangen til IFRS 16 i henhold til IAS 8, afsnit 30 og 31. 

 
Alternative resultatmål 
Der er et øget europæisk fokus på ikke finansielle oplysninger i årsrap-
porten. ESMA har henledt opmærksomheden på kravene til oplysninger 
om samfundsansvar i ledelsesberetningen, samt overholdelse af retnings-
linjerne vedrørende alternative resultatmål. Erhvervsstyrelsen vil foretage 
en vurdering af den juridiske status for retningslinjerne for alternative re-
sultatmål. Den foreløbige vurdering er, at danske virksomheder ikke er 
forpligtet til at følge retningslinjerne for alternative resultatmål i ledelses-
beretningen. Styrelsen opfordrer dog til, at virksomhederne følger disse 
retningslinjer, hvilket vil medvirke til en ensartet tilgang i Europa. 
 
Redegørelse for samfundsansvar 
For danske virksomheders vedkommende vil kontrollen fokusere på over-
holdelsen af den gældende bestemmelse om samfundsansvar i årsregn-
skabslovens § 99 a, hvor alle de børsnoterede virksomheder i deres rede-
gørelse for samfundsansvar skal forholde sig til miljø, sociale og medar-
bejderrelaterede forhold, antikorruption og bestikkelse. Dertil skal virk-
somhederne også kort beskrive virksomhedens forretningsmodel, pri-
mære risici, eventuelle implementerede ”due diligence” processer (dvs. 
processer for nødvendig omhu) og eventuelle nøglepræstationsindikato-
rer. Derudover kan virksomheder ikke som tidligere nøjes med blot at op-
lyse, at de ikke har en politik for samfundsansvar. Virksomhederne skal 
begrunde deres fravalg, jf. det såkaldte følg-eller-forklar-princip, og dette 
skal ske for hvert enkelt af de konkrete områder, der er nævnt i loven. 
  
Brexit 
Endelig påpeger ESMA, at oplysninger om den økonomiske effekt af 
Brexit stadig er af stor betydning for regnskabsbrugerne, hvis virksomhe-
den kan blive væsentligt påvirket af Brexit. 
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Ændring af årsregnskabsloven 
Folketinget har den 20. december 2018 vedtaget en ændring til blandt an-
det årsregnskabsloven.  
 
Med lovændringen er det nu muligt for virksomheder allerede for regn-
skabsåret, der slutter 31. december 2018, at anvende de nye internationale 
standarder, IFRS 15 om indtægter fra kontakter med kunder og IFRS 16 
om leasing som udfyldende fortolkning af reglerne i årsregnskabsloven.  
Det er dog fortsat muligt at anvende de hidtidige internationale standarder, 
som afløses af disse nye standarder, nemlig IAS 11 om entreprisekontrak-
ter, IAS 18 om indtægter og IAS 17 om leasing.  
 
Endvidere kan den nye standard om finansielle instrumenter, IFRS 9, an-
vendes i den udstrækning, at standarden ikke er i konflikt med lovens ord-
lyd. Også her er der tale om en mulighed, da den tidligere internationale 
regnskabsstandard IAS 39 fortsat kan anvendes. 
 
Loven medfører også en række ændringer der skal sikre en korrekt og fyl-
destgørende implementering af EU's regnskabsdirektiv, direktiv 
2013/34/EU. Det betyder blandt andet, at forsigtighedsprincippet kommer 
tydeligere frem og forklares, og der indføres en ny aktivkategori benævnt 
kapitalinteresser. Loven indeholder også et nyt krav, som betyder, at de 
største børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal rede-
gøre for deres politik for mangfoldighed i ledelsen. Der er også mindre 
ændringer i reglerne om virksomhedernes redegørelse for samfundsan-
svar. 
 
Virksomhederne har først pligt til at anvende de nye regler i årsregnskabs-
loven for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere, men 
virksomhederne kan frivilligt vælge at anvende reglerne allerede for regn-
skabsår, der slutter den 31. december 2018 eller senere.   
 
Du kan se mere på folketingets hjemmeside: https://www.ft.dk/sam-
ling/20181/lovforslag/l99/index.htm  
 
Afslutning 
Styrelsen har tidligere udsendt et mere omfattende orienteringsbrev rettet 
mod de børsnoterede virksomheder.  
 
Vi har i år valgt, at der kun bliver udsendt en kort orientering om de fo-
kusområder, som styrelsen vil lægge vægt på i kontrollen med års- og de-
lårsrapporterne fra de børsnoterede virksomheder. På det lovgivnings-
mæssige område har der ikke været foretaget de store ændringer, og de 
afgørelser der træffes af Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynets bestyrelse, 
bliver offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside. Erhvervsstyrelsen 
udsender løbende en nyhedsmail til dem, der abonnerer herpå, hvor der 
linkes til disse afgørelser.  
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Det er Erhvervsstyrelsens forventning, at vi i 2019 vil udsende et egentligt 
orienteringsbrev, hvor vi vil gå i dybden med observationer i forhold til 
de seneste nye standarder samt den effekt og indvirkning, de har haft på 
regnskabskontrollen af de børsnoterede virksomheders årsrapporter for 
2018.  

 

 


